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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE REAL, DUME E SEMELHE 
(MUNICÍPIO DE BRAGA) 

 
 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 1_2018 

 

    Alteração de Loteamento na Urbanização do Parque Norte – Real 

 

Considerando que: 

 

 Na reunião ordinária desta Assembleia, realizada em 28-9-2018, dois moradores da 

Urbanização do Parque Norte – Real informaram os membros da Assembleia que na sua 

urbanização houve uma alteração de loteamento que julgam ser, segundo o seu conhecimento, 

ilegal e que a acontecer irá retirar qualidade de vida aos seus moradores. 

 

 A referida alteração, segundo os mesmos, consistiu na desafetação de uma parcela de terreno 

desta urbanização que estava destinada a espaços verdes vindo a mesma a ser afetada a zona 

de construção. 

 
 

 

Face ao exposto, o partido e as coligações que constituem esta Assembleia propõe à Assembleia da 

União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe que:  

 

• A Junta da União das Freguesias desenvolva junto da Câmara Municipal através dos 

respetivos serviços todos os procedimentos necessários de modo a apurar a verdade material 

desta informação vinda dos moradores. 

 

• A Junta da União das Freguesias após confirmar a versão dos moradores deve informar-se 

acerca do enquadramento legal de tal alteração, qual ou quais os propósitos que esta alteração 

visou e os benefícios/prejuízos para os moradores e de que modo a sua qualidade de vida será 

afetada por esta alteração. 
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• A Junta da União das Freguesias, quando estiver na posse de toda a informação acima 

referida, deve informar esta Assembleia e, simultaneamente, os moradores da urbanização em 

questão, nomeadamente, aqueles que estiveram presentes na pretérita reunião de setembro e 

informaram esta Assembleia dos factos acima transcritos.   

 

 

Real, Dume e Semelhe, 28 de setembro de 2018 

                                                                                         

                                                                                       Os proponentes 

                                                                                       Partido Socialista 
                                                                                       Coligação Juntos Por Braga 
                                                                                       CDU – Coligação Democrática Unitária                            

 

                                                    Recomendação aprovada por unanimidade 

 

 

Enviar: 

- Presidente da Câmara Municipal de Braga 

- Presidente da Assembleia Municipal de Braga 

- Presidente da Junta da União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe   

 

Publicar  

 - Sitio da internet da Junta da União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe 


